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הקדמה 

אוהב  הק' בספר נשתמרו אשר ,כא המובאי מזלאטשוב המגיד הרה"ק של הק' בדבריו

עמוק  עני שהוא יוס מכירת עני נתבאר מאפטא, ישראל האוהב הרה"ק ידי על ישראל

 עול של ברומו העומדי בדברי ליוס השבטי בי עמוקה מחלוקת בזה שהיה מאוד,

"ה"מוחי בבחינת היו ויעקב יצחק אברה הקדושי האבות הנה כי השי"ת, בעבודת

שורשי  את יסדו שה ודעת, בינה חכמה כנגד משולי וה ,השבטי כל של הקדושי

גבולי  י"ב נקראי שה השבטי לי"ב העבודה ניתנה בפרטות אמנ והעבודה, האמונה

אחד  כל יחדיו יתבר הש את עובדי היו והשבטי הקונטרס). בגו שיבואר (כמו אלכסו

התקשרות  שה אלכסו גבולי י"ב עני שזה יחדיו כול בהתקשרות לו, המיוחדת מדה לפי

יחדיו. התאחדות על המורי קוי ידי על יחדיו מידות הששה כל

חמשת  ככל שאינה מיוחדת מידה היא היסוד מידת כי לו, היתה אחרת מידה יוס ואמנ

כל  התקשרות היא מהותה אלא והוד, נצח תפארת גבורה חסד שה הראשונות המידות

אבינו, יעקב של מכוחו לו באה המידות כל את כוללת שהיא זו ומידה ,יתבר להש המידות

המידות, כל את המקשר הדעת בבחינת שהיה המידות, כנגד שה השבטי כל של אביה

שהדעת  אלא מלמטה, וזה מלמעלה זה המידות כל את מקשרי שניה והיסוד הדעת כי

ובינתו  בחכמתו בחזקה דעתו תוקע שאד ידי על ה', לעבודת המידות כל את המעורר הוא

וממילא  מיניה, פנוי אתר ולית עלמי כל וממלא עלמי כל סובב שהוא ומציאותו ה' באמונת

הבחינות  אל ודעת, בינה חכמה שה מוחי הנקראות מהבחינות המידות את ממשי הדעת

מרגישה  שהנפש דהיינו הנפש, הרגשת של באופ השכל התגלות שה מידות, הנקראות

שנקבע  ממה יראה ומרגישה ,ונעי טוב דבר שהוא  השכל לה שקבע דבר לאותו אהבה

לידי  להביא המידות כל את מקשר היסוד אבל ונורא, גדול שהוא והבינה החכמה ידי על

שיתקשרו  המידות כל את מחזק שהיסוד מפני וזהו ,בגו כ ג שיתגלו עד ממש בפועל גילוי

במעשה. פועל לידי לצאת שיוכלו באופ יחדיו

 בטלי היו שכול ,ויוס השבטי של מחלוקת היתה זה שעל הק' בשל"ה ומבואר

היה  יוס מכירת מעשה וכל נתכוונו, שמי לש וכול הביטול בתכלית להשכינה

למידת  שאי וסברו הקדושות המידות כל את כוללת שהיא היסוד מידת למלכות התנגדות
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בפועל  המידות עניינה המלכות כי עמ הצדק ובאמת המידות, כל על מל להיות היסוד

על  אלא גילוי לידי לבא המלכות למידת אפשר שאי אלא ובמעשה, דיבור לידי שבא עד

היסוד. מידת ידי על יחדיו המידות כל התקשרות ידי
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א' פרק
הפועל  אל מהכח להוציא יוסף כוח

 שה ,אלכסו גבולי י"ב בש חסידות בספרי המוזכר עני נתבאר זה במאמר לפרק: הקדמה

 הקוי עני כל קוד להקדי יש זה, עני להבי וכדי בזה. זה המידות התכללות של הקוי

המידות  שבעת ידי על מתנהג העול כל כי בסה"ק שאיתא מה ידוע זאת דהנה הוא, מה

 לעול אלוקי שפע נשפע גילויי ידיה שעל מלכות יסוד הוד נצח תפארת גבורה חסד שה

מהספירות  והארה השפעה ,עצמ הקדושות המידות בשבעת שיש ידוע זאת ועוד הזה,

ואבות  שורש כעי ה העליונות שהמידות בכ באה זו והארה להתחתונות, העליונות

מקו  שניה והוד גבורה חסד, שהוא הימי מקו שניה ונצח שחסד התחתונות, לספירות

שמידה  בתחתוני ית' אלקותו אור להשפיע ענינה החסד מידת כלומר גבורה, שהוא השמאל

גדול  ובחוזק בגבורה אלקותו אור התגלות היא וגבורה ,אלוקי וקרבת אהבה מעוררת זו

האור  לקבל יכולי אינ לזה ראויי שאינ שהתחתוני עד דיני בהשתלשלות גור שזה

החסד, למידת במהותה שייכת הנצח ומידת  והתבטלות, יראה לתחתוני גורמת זו ומידה

 שאי באופ ג למטה החסד  של השפע להמשי שעניינה היות אליה כב שהיא אלא

בהודאה  לבורא עצמ מבטלי שהמקבלי ענינה ההוד ומידת לזה, ראויי המקבלי

מצד  הביטול עבודת שורש שהיא הגבורה מידת של תולדה היא זו שמידה והשתחויה,

ההוד. למידת מאירה הגבורה ומידת הנצח, למידת מאירה החסד שמידת ונמצא .התחתוני

איפכא. וכ אחר, מקו שהיא ההוד למידת החסד מידת  בי שייכות אי זה לפי ולכאורה

המידות  כל תיקו באמת דהנה ,"אלכסו "קוי הנקרא באופ המידות התקשרות ג יש אמנ

דהיינ  ,ומאחד עליה המאיר ית' אורו ידי על בזה, זה להתכלל בדווקא אורו הוא שאי ו

כאשר  ולמשל יחדיו, המידות כל התכללות ידי על דווקא אלא אחת, מידה ידי על מתגלה ית'

כלל  ה' עבודת נחשבת זו עבודה אי אזי יראה שו בלי לבד באהבה רק ה' את יעבוד יהודי

מפאת  וזה לבד, דמיו והוא בסה"ק, שמבואר כמו יתבר להש מקושר אינו ובוודאי

מראש  המורכב גו לו שיש אד כמשל אחת שלימות של באופ אלינו נתגלו ית' שמידותיו

ההארה  שלימות אי כי ל לומר האד בגו נמשלו הספירות כל כ ,ורגלי וגו וידי
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וכוחו  ,צדדי מכל  אחד שהוא אחד כגו בזה זה המידות כל התכללות ידי על אלא מתגלית

 שכול ידי על המכלל המוח ידי על זה וכל האיברי לשאר ומסייע מתערב אבר כל של

אחד. ממקו חיות יונקי

הוא  בזה, זה מאירי והוד חסד כמו ההפכיות המידות שג עד בזה, זה המידות כל וחיבור

דהיינו  רוחות, ו' בצורת היו כביכול נמשלי המידות  שששת משו ,אלכסו קוי י"ב הנקרא

 צפו חסד, הוא (ימי) דדרו הנענועי בכוונות וכדאי' ומטה, ומעלה השמי רוחות ד'

מערב  הוד, הוא למטה נצח, הוא למעלה תפארת, הוא (אמצע) מזרח גבורה, הוא (שמאל)

דהיינו  ,אלכסו קוי בצורת נמשלו בזה, זה המידות שבעת שילובי כ ועל יסוד, הוא (אמצע)

מזרחית  גבול צפונית, מזרחית גבול למעלה), כלומר ,רו מלשו) רומית מזרחית גבול

מערבית  גבול תחתית, דרומית גבול מזרחית, דרומית גבול רומית, דרומית גבול תחתית,

צפונית  גבול רומית, צפונית גבול תחתית, מערבית גבול דרומית, מערבית גבול רומית,

תחתית. צפונית גבול מערבית,

"גופא", בזוה"ק הנקרא האמצעי הקו ידי על הוא האד בגו האיברי חיבור עיקר והנה

ושני  הידי ששני כמו כי וגבורה, חסד צידי באמצע שהוא מזרח שהיא התפארת מידת

,המאחד שהוא הגו של המרכזי החלק ידי על אלא כ כל חיבור לה אי כו' הרגלי

מחנה  דגל בקונטרס באריכות (וכמבואר המידות, מכל כלולה שהיא התפארת מידת כ

ידי  על המתגלית והשלימות האמת הארת היא התפארת שמידת וישלח, לפרשת אפרי

זה  ידי ועל אחד, כגו יחדיו להיות המידות כל את הכוללת ג היא ויראה), אהבה שילוב

היסוד  מידת ידי על הוא הפועל אל מהכח בא הוא זה וחיבור וכ בזה. זה מאירי כול

.הדברי בגו שיבואר וכמו המידות, כל את כוללת שהיא (מערב)

 ע להתחבר לה אפשר ומידה מידה שכל ה', בעבודת משל ע"ד יוב זה והתכללות וחיבור

חיבור  זה הרי היראה הרגש מתו יתבר להש מודה אד שכאשר דהיינו אחרת, מידה

התפארת  התקשרות הרגש מתו יצרו את מנצח וכ תחתית), (צפונית הוד ע גבורה

(מזרחית  נצח ע תפארת התחברות זה הרי ויראה אהבה ידי על לה' התקשרות שמרגיש

ומידה. מידה בכל וכ רומית),
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להמיתוויתנכלו יח)אתו עמו (לז אתו כמו אותו ז"ל רש"י ופירש .

דברי  להבין דקמאי קמאי בזה צווחו וכבר אליו. כלומר

סוד  כאן רמז ז"ל רש"י דהנה לפרש, נראה ולי בזה. ז"ל רש"י של קדשו

י"ב  בסוד נשמתם בחינת שורש היה י"ה שבטי שהי"ב דידוע והוא עתיק,

ז"ל האר"י הק' וכדאיתאבכתבי רביעי גבוליאלכסון, מעין חסדלאברהם  (עי '

יג) וכן נהר השמיעה, חוש בחינת ושמעון הראיה, חוש בחינת היה שראובן

בחינת  היה הצדיק ויוסף ומדתו. בחינתו לפי אחד כל ישורון שבטי שאר

מהכח  ומידה מידה כל להוציא דכולא ואתקשרותא המדות כל וסוף גמר

הגילוי. אל ומההעלם הפועל אל

אליהם  יקרב ּובטרם מרחק אתֹו וּיראּו
להמיתֹו: אתֹו יח)וּיתנּכלּו .(לז 

בזה ופירש צווחו וכבר אליו. כלומר עמו אתו כמו אותו ז"ל רש"י
ולי  בזה. ז"ל רש"י של קדשו דברי להבין דקמאי קמאי

עתיק סוד כאן רמז ז"ל רש"י דהנה לפרש, נעתק נראה מלשון עתיק

עמקו, מרוב בחינת וגבוה שורש היה י"ה שבטי שהי"ב דידוע והוא
ז"ל האר"י הק' בכתבי וכדאיתא אלכסון. גבולי י"ב בסוד נשמתם

יג) נהר רביעי מעין לאברהם חסד הראיה(עי' חוש בחינת היה כמו שראובן

לב)שכתוב כט בעניי,(בראשית ה' ראה השמיעה כי חוש בחינת ושמעון
שנאמר לג)כמו אנכי,(שם שנואה כי ה' שמע ישורון כי שבטי שאר וכן

ומדתו  בחינתו לפי אחד י"ב .1כל כנגד מכוונים אלכסון גבולי הי"ב

_______________________
ההרגש א. כח שגם הפרק בזה לך ופירש א, משנה ה פרק - יצירה לספר הראב"ד פירוש ראה

ל"נ  ט"י ז"ח ה"ו שהם פשוטות י"ב מכח י"ס אל נמשכין כלם הנפשיות וכח התנועה וכח
שיחה  וכח ג', ריחה וכח ב', שמיעה וכח לי"ס, א' הראיה כח נמשכות ומהם צ"ק, ס"ע
שחוק  וכח ט', הלוך וכח ח', רוגז וכח ז', מעשה וכח ו', תשמיש וכח ה', לעיטה וכח דד,
לשם  ומהם אותיות י"ב בן שם של אותיות י"ב מכח י"ב, שינה וכח י"א, הרהור וכח י',
לראובן  מיוחסת הראייה והנה שבטים. לי"ב ומהם צינורות לי"ב ומהם הויו"ת י"ב בן
שיחה  אנכי. שנואה כי ה' שמע כי שנאמר לשמעון ושמיעה בעניי, ה' ראה כי שנאמר
מאשר  שנאמר כ) מט, (שם לאשר לעיטה ה', את אודה הפעם שנאמר ל"ה) (שם ליהודה
ואמר  יח) לג, (דברים ישכון ימים לחוף זבולון שנאמר יג) (שם לזבולן הלוך לחמו, שמנה
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וכוחו  ,צדדי מכל  אחד שהוא אחד כגו בזה זה המידות כל התכללות ידי על אלא מתגלית

 שכול ידי על המכלל המוח ידי על זה וכל האיברי לשאר ומסייע מתערב אבר כל של

אחד. ממקו חיות יונקי

הוא  בזה, זה מאירי והוד חסד כמו ההפכיות המידות שג עד בזה, זה המידות כל וחיבור

דהיינו  רוחות, ו' בצורת היו כביכול נמשלי המידות  שששת משו ,אלכסו קוי י"ב הנקרא

 צפו חסד, הוא (ימי) דדרו הנענועי בכוונות וכדאי' ומטה, ומעלה השמי רוחות ד'

מערב  הוד, הוא למטה נצח, הוא למעלה תפארת, הוא (אמצע) מזרח גבורה, הוא (שמאל)

דהיינו  ,אלכסו קוי בצורת נמשלו בזה, זה המידות שבעת שילובי כ ועל יסוד, הוא (אמצע)

מזרחית  גבול צפונית, מזרחית גבול למעלה), כלומר ,רו מלשו) רומית מזרחית גבול

מערבית  גבול תחתית, דרומית גבול מזרחית, דרומית גבול רומית, דרומית גבול תחתית,

צפונית  גבול רומית, צפונית גבול תחתית, מערבית גבול דרומית, מערבית גבול רומית,

תחתית. צפונית גבול מערבית,

"גופא", בזוה"ק הנקרא האמצעי הקו ידי על הוא האד בגו האיברי חיבור עיקר והנה

ושני  הידי ששני כמו כי וגבורה, חסד צידי באמצע שהוא מזרח שהיא התפארת מידת

,המאחד שהוא הגו של המרכזי החלק ידי על אלא כ כל חיבור לה אי כו' הרגלי

מחנה  דגל בקונטרס באריכות (וכמבואר המידות, מכל כלולה שהיא התפארת מידת כ

ידי  על המתגלית והשלימות האמת הארת היא התפארת שמידת וישלח, לפרשת אפרי

זה  ידי ועל אחד, כגו יחדיו להיות המידות כל את הכוללת ג היא ויראה), אהבה שילוב

היסוד  מידת ידי על הוא הפועל אל מהכח בא הוא זה וחיבור וכ בזה. זה מאירי כול

.הדברי בגו שיבואר וכמו המידות, כל את כוללת שהיא (מערב)

 ע להתחבר לה אפשר ומידה מידה שכל ה', בעבודת משל ע"ד יוב זה והתכללות וחיבור

חיבור  זה הרי היראה הרגש מתו יתבר להש מודה אד שכאשר דהיינו אחרת, מידה

התפארת  התקשרות הרגש מתו יצרו את מנצח וכ תחתית), (צפונית הוד ע גבורה

(מזרחית  נצח ע תפארת התחברות זה הרי ויראה אהבה ידי על לה' התקשרות שמרגיש

ומידה. מידה בכל וכ רומית),
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להמיתוויתנכלו יח)אתו עמו (לז אתו כמו אותו ז"ל רש"י ופירש .

דברי  להבין דקמאי קמאי בזה צווחו וכבר אליו. כלומר

סוד  כאן רמז ז"ל רש"י דהנה לפרש, נראה ולי בזה. ז"ל רש"י של קדשו

י"ב  בסוד נשמתם בחינת שורש היה י"ה שבטי שהי"ב דידוע והוא עתיק,

ז"ל האר"י הק' וכדאיתאבכתבי רביעי גבוליאלכסון, מעין חסדלאברהם  (עי '

יג) וכן נהר השמיעה, חוש בחינת ושמעון הראיה, חוש בחינת היה שראובן

בחינת  היה הצדיק ויוסף ומדתו. בחינתו לפי אחד כל ישורון שבטי שאר

מהכח  ומידה מידה כל להוציא דכולא ואתקשרותא המדות כל וסוף גמר

הגילוי. אל ומההעלם הפועל אל

אליהם  יקרב ּובטרם מרחק אתֹו וּיראּו
להמיתֹו: אתֹו יח)וּיתנּכלּו .(לז 

בזה ופירש צווחו וכבר אליו. כלומר עמו אתו כמו אותו ז"ל רש"י
ולי  בזה. ז"ל רש"י של קדשו דברי להבין דקמאי קמאי

עתיק סוד כאן רמז ז"ל רש"י דהנה לפרש, נעתק נראה מלשון עתיק

עמקו, מרוב בחינת וגבוה שורש היה י"ה שבטי שהי"ב דידוע והוא
ז"ל האר"י הק' בכתבי וכדאיתא אלכסון. גבולי י"ב בסוד נשמתם

יג) נהר רביעי מעין לאברהם חסד הראיה(עי' חוש בחינת היה כמו שראובן

לב)שכתוב כט בעניי,(בראשית ה' ראה השמיעה כי חוש בחינת ושמעון
שנאמר לג)כמו אנכי,(שם שנואה כי ה' שמע ישורון כי שבטי שאר וכן

ומדתו  בחינתו לפי אחד י"ב .1כל כנגד מכוונים אלכסון גבולי הי"ב

_______________________
ההרגש א. כח שגם הפרק בזה לך ופירש א, משנה ה פרק - יצירה לספר הראב"ד פירוש ראה

ל"נ  ט"י ז"ח ה"ו שהם פשוטות י"ב מכח י"ס אל נמשכין כלם הנפשיות וכח התנועה וכח
שיחה  וכח ג', ריחה וכח ב', שמיעה וכח לי"ס, א' הראיה כח נמשכות ומהם צ"ק, ס"ע
שחוק  וכח ט', הלוך וכח ח', רוגז וכח ז', מעשה וכח ו', תשמיש וכח ה', לעיטה וכח דד,
לשם  ומהם אותיות י"ב בן שם של אותיות י"ב מכח י"ב, שינה וכח י"א, הרהור וכח י',
לראובן  מיוחסת הראייה והנה שבטים. לי"ב ומהם צינורות לי"ב ומהם הויו"ת י"ב בן
שיחה  אנכי. שנואה כי ה' שמע כי שנאמר לשמעון ושמיעה בעניי, ה' ראה כי שנאמר
מאשר  שנאמר כ) מט, (שם לאשר לעיטה ה', את אודה הפעם שנאמר ל"ה) (שם ליהודה
ואמר  יח) לג, (דברים ישכון ימים לחוף זבולון שנאמר יג) (שם לזבולן הלוך לחמו, שמנה



מזלאטשוב אוהב המגיד ישראל דברי ו 

רוגז, מעשה, תשמיש, לעיטה, שיחה, ריח, שמיעה, ראיה, שהם בגוף חושים

מהקוי  אחר קו על מרמז מהחושים אחד וכל ושינה, הרהור, שחוק, הילוך,

יחדיו. מידות שני של שילוב על המרמז אלכסון

דכולא ויוסף ואתקשרותא המדות כל וסוף גמר בחינת היה הצדיק
אלכסון  גבולי שהם המידות כל סוף היא היסוד מאחדת 1מידת והיא ,

כאחד  המידות כל התקשרות עניינה היסוד מידת כי יחדיו, המידות כל את

שמידת  מכיון הנפש, חיות בעומק הנוגע הפועל אל מעשה איזה להוציא

המידות  כל ונשמת האיברים כל כח שהיא הדעת נקודת את מעוררת ,1היסוד

הרגשה  האדם של לבו בנקודת שמתעוררת היא הכוונה ה' בעבודת ולמשל

וממילא  כלל אחרת חיות שום לו ואין חיותו הוא ה' כי הלב בעומק חזקה

היתה  וזו כאחד, כולם בוערת באש ה' את לעבוד מתעוררים האיברים כל

הצדיק. יוסף של מידתו

_______________________
שחוק  דרך, עלי נחש דן יהי שנאמר יז) מט, (בראשית לדן רוגז בצאתך, זבולן שמח
ליששכר  הרהור וגו', ומלא רצון שבע נפתלי אמר ולנפתלי שנאמר כג) לג, (דברים לנפתלי
בתורה  הרהורו ומתוך המשפתים, בין רובץ גרם חמור יששכר שנאמר יח) מט, (בראשית
ילוה  הפעם ואומר ינצורו. ובריתך שנאמר (שם) ללוי תשמיש לאור, התורה את מוציא
מאשת  כשנמלט ליוסף ריחה שכן, כתפיו ובין יב) (שם שנאמר לבנימין שינה אלי, אישי
באפך  קטורה ישימו שנאמר ללוי ריחה וי"מ סופו. ועד העולם מסוף ריחו יצא פוטיפר
פוטיפר. מאשת והמלטו ורביה פריה מלשון יוסף פורת בן שנאמר ליוסף ותשמיש וגו',
לו  כי לו רב ידיו שנאמר ליהודה ומעשה שפר, אמרי הנותן שנאמר לנפתלי שיחה וי"מ
בשכר  פי' ריח נתנו הדודאים שנאמר ליששכר ריחה וי"מ בידה. מעשה כל אשר המלכות

ליעקב. משפטיך יורו שנאמר התורה הרהור וללוי יששכר. נולד ראובן דודאי
זה.ב. בענין ג"כ ומש"כ בארוכה אלכסון גבולי בענין פ"ז ה' שער ע"ח ועי'
משאר ג. יותר היסוד אל שיש המעלה היא זו כי פ"ט הנקודים שער חיים באוצרות עיין

יוצר  תפלת סוד וזה לעלות. רוצה שהוא זמן בכל הדעת עד לעלות יכול שהוא הספירות,
אם  כי הוא זה יתרון לו היות וטעם הכל. תיבת פעמים ששה ביה דתקינו דשבת בשחרית
חסדים  ה' מקום הוא ושם הו"ק, נשמת שהוא הדעת עד לעלות שיוכל הזה  כח בו היה לא
הזיווג  בעת בנוק' הזרע טיפת להוריד יכולת לו היה לא זרעית הטיפה בחינת שהם כנודע,
וכן  כו'. היסוד בפנימיות אלא נאמר זה ענין אין כי ודע הדעת, מן ממש משם ולהמשיכה

פ"ה. ח"ב ש"ב שערים במבוא
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שהם והטעם האיברים כי הוא האיברים, כל מתעוררים זה שבאופן

אלא  לאדם, חיות להמשיך כולם בטבעם מקושרים המידות

דבר  איזה למשל הנפש, בעומק נוגע אינו לו שנותנים החסד אותו שכאשר

וממילא  אדם של צרכיו מהרבה אחד רק הוא האוכל שצורך ממון, או אוכל

על  מתעוררת היסוד מידת אין כן על הנפש, חלקי כל את משמח אינו אינו

במקצתה  מתעוררת האהבה מידת רק הדעת, עד עולה ואינה האוכל בקשת ידי

וכיו"ב  ממון אותו ממנו למנוע שיגרום ענין יהיה אם וכן הענין, שיעור לפי

נוגע  הדבר כשיהיה אבל הענין, שיעור לפי היראה מידת רק בו יתעורר אזי

שיפסוק  אדם באיזה תלויה חיותו כל שיהיה למשל ממש, הנפש  בעומק לו

שביכולתו  מה כל לעשות מידותיו כל יתעוררו אזי למות, או לחיים עליו

חיים. לו להוסיף הנפש כוחות בכל

הוא וזו יתברך שהשם בדעתו מבין שהאדם ה', בעבודת היסוד מידת היא

מעוררת  זו והתבוננות ובגשמיות, ברוחניות צדדים מכל ממש חיותו כל

ותמיד  יתברך להשם בוער ולבו ציון הנקראת הנפש חיות נקודת את בקרבו

שמתעוררת  אהבה וכל לשמו אלא אינו שעושה מעשה וכל עמו מקושר הוא

יתברך  השם עם לו שיש ההתקשרות גודל כנגד מבטלו הוא אחר לענין בלבו

שהיא  יוסף מידת זה ומטעם אחר. לענין המידות התעוררות מבטלת שהיא

לזה. זה אלכסון גבולי הי"ב כל את מחברת היא ההתקשרות מידת

הגילוי להוציא אל ומההעלם הפועל אל מהכח ומידה מידה כל
אלא  ליראה או לאהבה מסויימת עצמית מידה אינה היסוד מידת

הגילוי, ואל הפועל אל המידות את להוציא האמצעי והיא כוללת, מידה היא

אחד, מצד השכל אל הקרובים "מורגשות" הם המידות ג"כ כי הוא הרגש (שהרי

ממנו) ומתפעל השכל ידי על המתעורר שניענין מצד המעשה את ואל ממשיכים הם (כי

גילוי) לידי לבא שיכול עד יותר לגילוי לבא השכל עצמם מצד כח להם שאין אלא ,

וכדי  המידות, מכח מעשה לעשות למשל האדם שיוכל דהיינו מעשה לידי

שהם  מההרגשים שחלקם המידות את לאחד צריכים הפועל אל יבא שההרגש
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שהם והטעם האיברים כי הוא האיברים, כל מתעוררים זה שבאופן

אלא  לאדם, חיות להמשיך כולם בטבעם מקושרים המידות

דבר  איזה למשל הנפש, בעומק נוגע אינו לו שנותנים החסד אותו שכאשר

וממילא  אדם של צרכיו מהרבה אחד רק הוא האוכל שצורך ממון, או אוכל

על  מתעוררת היסוד מידת אין כן על הנפש, חלקי כל את משמח אינו אינו

במקצתה  מתעוררת האהבה מידת רק הדעת, עד עולה ואינה האוכל בקשת ידי

וכיו"ב  ממון אותו ממנו למנוע שיגרום ענין יהיה אם וכן הענין, שיעור לפי

נוגע  הדבר כשיהיה אבל הענין, שיעור לפי היראה מידת רק בו יתעורר אזי

שיפסוק  אדם באיזה תלויה חיותו כל שיהיה למשל ממש, הנפש  בעומק לו

שביכולתו  מה כל לעשות מידותיו כל יתעוררו אזי למות, או לחיים עליו

חיים. לו להוסיף הנפש כוחות בכל

הוא וזו יתברך שהשם בדעתו מבין שהאדם ה', בעבודת היסוד מידת היא

מעוררת  זו והתבוננות ובגשמיות, ברוחניות צדדים מכל ממש חיותו כל

ותמיד  יתברך להשם בוער ולבו ציון הנקראת הנפש חיות נקודת את בקרבו

שמתעוררת  אהבה וכל לשמו אלא אינו שעושה מעשה וכל עמו מקושר הוא

יתברך  השם עם לו שיש ההתקשרות גודל כנגד מבטלו הוא אחר לענין בלבו

שהיא  יוסף מידת זה ומטעם אחר. לענין המידות התעוררות מבטלת שהיא

לזה. זה אלכסון גבולי הי"ב כל את מחברת היא ההתקשרות מידת

הגילוי להוציא אל ומההעלם הפועל אל מהכח ומידה מידה כל
אלא  ליראה או לאהבה מסויימת עצמית מידה אינה היסוד מידת

הגילוי, ואל הפועל אל המידות את להוציא האמצעי והיא כוללת, מידה היא

אחד, מצד השכל אל הקרובים "מורגשות" הם המידות ג"כ כי הוא הרגש (שהרי

ממנו) ומתפעל השכל ידי על המתעורר שניענין מצד המעשה את ואל ממשיכים הם (כי

גילוי) לידי לבא שיכול עד יותר לגילוי לבא השכל עצמם מצד כח להם שאין אלא ,

וכדי  המידות, מכח מעשה לעשות למשל האדם שיוכל דהיינו מעשה לידי

שהם  מההרגשים שחלקם המידות את לאחד צריכים הפועל אל יבא שההרגש
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הגבורה  שהם פועל לידי לבא יותר נוטים וחלקם לשכל יותר נוטים ונצח חסד

חלקי  כל את שמעורר ידי על האדם כל את המאחד הוא והיסוד וההוד,

1הנפש.

_______________________
ו'.ד. סימן הציצית סוד מסלאנים) אברהם (לרבי לאברהם חסד

מזלאטשוב אוהב המגיד ט ישראל דברי

ב' פרק
היסוד  למידת במחשבתם השבטים התקשרות

באפשרי והנה אינו עשיה דבר ואיזה מידה איזה שום לפעול כשרוצים

אחיו  אל יוסף כשקרב והנה הצדיק. יוסף מידת בלתי להיעשות

בפועל  הדבר לגמור להם אפשר היה לא להמיתו, במחשבתם אז ונכלו

אליו  ליקרב יכולת להם היה ולא הצדיק, יוסף מידת בלתי ח"ו ממש

ויתנכלו  וזהו הפועל. אל מהכח מחשבתם ולהוציא להמיתו, וללוקחו

אכן  להמיתו. ויתנכלו לומר לו והיה מיותר, 'אותו' תיבת ולכאורה אותו,

להוציא  ויוכלו בידם שיעלה כדי מידתו, בבחינת שנתייחדו לומר רצה

אותו  לשונו, במתק ז"ל רש"י לנו שרמז וזו הפועל. אל מכח זו מחשבתם

לכן  'אותו', תיבת כמו לפעמים כן גם יתפרש 'אתו' תבת אך אתו. כמו 

בהתורה  בפירוש כתוב לא למה אך בחינתו. עם היינו 'עמו' רש"י פירש

בפועל  ממש עמו היו שלא לומר רצה אליו, כלומר רש"י פירש לכן עמו,

ישק  ושפתים ודפח"ח אליו, לקרב כדי אליו בחינתו עם אז שנתייחדו רק

הוא. עמוק כי יבין והמשכיל נכוחים, דברים משיב

אינו והנה עשיה דבר ואיזה מידה איזה שום לפעול כשרוצים
הצדיק יוסף מידת בלתי להיעשות ומידה באפשרי מידה כל

לאדם  שיש דהיינו הרגש, הוא והוד נצח תפארת גבורה חסד המידות מחמשת

שונאו  את לנצח הרגש לו יש וכן משניהם, ותפארת ויראה אהבה הרגש

כל  את מקשרת שהיא היסוד מידת ללא אמנם לו, שמטיב למי ולהודות

אל  ההרגש את להוציא יכול אדם אין עשיה, דבר לאותו האדם של איבריו

שהמעשה  מפני זה, הרגש מכוח מעשה לעשות דהיינו המלכות, שהוא הפועל

והמלכות  האדם, לנפש מחוץ החיצונית פעולה ענין הוא המלכות ספירת מצד

על  ורק בהם, והמידות ההרגש ניכר אין עצמותם שמצד ומעשה הדיבור היא

שהיסוד  מפני וזה המעשה, אל ההרגש את להוציא אפשר היסוד מידת ידי

שיהיו  המידות כל את מגלה היסוד כי למעשה, ההרגש בין המקשר הוא

ענין, לאותו האיברים כל חיות את ממשיך שהוא ידי על גדולה בהתגלות
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הגבורה  שהם פועל לידי לבא יותר נוטים וחלקם לשכל יותר נוטים ונצח חסד

חלקי  כל את שמעורר ידי על האדם כל את המאחד הוא והיסוד וההוד,

1הנפש.

_______________________
ו'.ד. סימן הציצית סוד מסלאנים) אברהם (לרבי לאברהם חסד

מזלאטשוב אוהב המגיד ט ישראל דברי

ב' פרק
היסוד  למידת במחשבתם השבטים התקשרות

באפשרי והנה אינו עשיה דבר ואיזה מידה איזה שום לפעול כשרוצים

אחיו  אל יוסף כשקרב והנה הצדיק. יוסף מידת בלתי להיעשות

בפועל  הדבר לגמור להם אפשר היה לא להמיתו, במחשבתם אז ונכלו

אליו  ליקרב יכולת להם היה ולא הצדיק, יוסף מידת בלתי ח"ו ממש

ויתנכלו  וזהו הפועל. אל מהכח מחשבתם ולהוציא להמיתו, וללוקחו

אכן  להמיתו. ויתנכלו לומר לו והיה מיותר, 'אותו' תיבת ולכאורה אותו,

להוציא  ויוכלו בידם שיעלה כדי מידתו, בבחינת שנתייחדו לומר רצה

אותו  לשונו, במתק ז"ל רש"י לנו שרמז וזו הפועל. אל מכח זו מחשבתם

לכן  'אותו', תיבת כמו לפעמים כן גם יתפרש 'אתו' תבת אך אתו. כמו 

בהתורה  בפירוש כתוב לא למה אך בחינתו. עם היינו 'עמו' רש"י פירש

בפועל  ממש עמו היו שלא לומר רצה אליו, כלומר רש"י פירש לכן עמו,

ישק  ושפתים ודפח"ח אליו, לקרב כדי אליו בחינתו עם אז שנתייחדו רק

הוא. עמוק כי יבין והמשכיל נכוחים, דברים משיב

אינו והנה עשיה דבר ואיזה מידה איזה שום לפעול כשרוצים
הצדיק יוסף מידת בלתי להיעשות ומידה באפשרי מידה כל

לאדם  שיש דהיינו הרגש, הוא והוד נצח תפארת גבורה חסד המידות מחמשת

שונאו  את לנצח הרגש לו יש וכן משניהם, ותפארת ויראה אהבה הרגש

כל  את מקשרת שהיא היסוד מידת ללא אמנם לו, שמטיב למי ולהודות

אל  ההרגש את להוציא יכול אדם אין עשיה, דבר לאותו האדם של איבריו

שהמעשה  מפני זה, הרגש מכוח מעשה לעשות דהיינו המלכות, שהוא הפועל

והמלכות  האדם, לנפש מחוץ החיצונית פעולה ענין הוא המלכות ספירת מצד

על  ורק בהם, והמידות ההרגש ניכר אין עצמותם שמצד ומעשה הדיבור היא

שהיסוד  מפני וזה המעשה, אל ההרגש את להוציא אפשר היסוד מידת ידי

שיהיו  המידות כל את מגלה היסוד כי למעשה, ההרגש בין המקשר הוא

ענין, לאותו האיברים כל חיות את ממשיך שהוא ידי על גדולה בהתגלות
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שהוא  שעושה במעשה הפועל אל מכח יוצאות שהמידות עד בכח, גילוי וזהו

ובזה  לפועל, הדבר שיצא ההשתוקקות מכח מתגלה והיסוד בפועל. גילוי

למעשה  המידות בין ממוצע .1הוא

וממילא ובעבודת כו' ממנו וירא הקב"ה את שאוהב אדם כאשר ה',

לא  אם זה כל עם ומצוותיו, בתורתו שיעסוק מחייב זה כל

לעשות  כשיבא או בדיבור תורה ללמוד כשיבא אזי ההתקשרות, מידת לו יהיה

אין  ויראה האהבה שהרגשי מפני עליו, כבדים איברים יהיו במעשה מצות

לקיים  אדם יכול ההתקשרות מידת ידי על ורק ולמעשה, לדיבור שייכות להם

ומצוות. תורה

היה והנה לא להמיתו, במחשבתם אז ונכלו אחיו אל יוסף כשקרב
יוסף  מידת בלתי ח"ו ממש בפועל הדבר לגמור להם אפשר
ולהוציא  להמיתו, וללוקחו אליו ליקרב יכולת להם היה ולא הצדיק,

הפועל. אל מהכח השבטים מחשבתם שמחלוקת הק' בשל"ה מבואר

מידת  את מגביר היה שיוסף היסוד, מידת מלוכת בענין מחלוקת היה ויוסף

כי  המידות, כל על מלך להיות צריכה שהיא וסובר המידות כל על היסוד

כל  על מולך שהוא מפני המלוכה לענין שייכות יש היסוד למידת באמת

תכלית  שהיא האמיתית שהמלוכה ואע"פ המעשה. לידי לבא וכוללם המידות

זו  מידה מ"מ במעשה, המידות כל התכללות שהיא המלכות מידת היא הכל

שמלוכת  ידעו לא והשבטים כאמור, היסוד מידת ידי על אלא כוח לה אין

מדין  אותו להמית רצו ולכן המלכות מידת לידי להביא בדווקא היא יוסף

במלכות  היתה 1מורד אזי יוסף את להמית השבטים שכשרצו מזה היוצא ,

_______________________
ז'ה. ע' א' אות ב' ענף מאורות פ"ג לאברהם .חסד
והוא ו. תורה. כתר בשביל וכולם ידובקו, יחדיו כהונה וכתר מלכות כתר הרי בחלקו, וז"ל

על  עומד העולם כי עליו, עומד שהעולם העמוד והוא יט) (אות לעיל שכתבתי כמו יוסף
וסוד  הצדיק. הוא ויוסף ב), יב (חגיגה דל רבותינו שאמרו כמו שמו, וצדיק אחד עמוד
ומיסוד  ביסוד, הם הכל הספירות וצינורות השפעות וכל עולם, יסוד הוא הצדיק כי הענין,
מנהיג  הוא והמלכות ז'). (שער צינורות בשער בפרדס כמבואר המלכות אל צינור הולך
הוא  ומי עולם. מלכות נקרא כן על בה, המשפיעים סוף אין בכח הספירות מכח העולמות
כלומר, יסוד, להצדיק עמוד הוא המלכות, שהוא שזכרתי הזה העולם קיום שבו העמוד

מזלאטשוב אוהב המגיד יא ישראל דברי

וניתקו  יוסף, את להמית שרצו ומכיון יוסף. של היסוד מידת כנגד מחשבתם

מעשה. שום לעשות יכולים היו לא היסוד ממידת ודעתם וזהו במחשבתם
ויתנכלו  לומר לו והיה מיותר, 'אותו' תיבת ולכאורה אותו, ויתנכלו

שנתיי  לומר רצה אכן שיעלה להמיתו. כדי מידתו, בבחינת חדו
הפועל אל מכח זו מחשבתם להוציא ויוכלו השבטים בידם ראו כאשר

וידעו  יוסף, של ההתקשרות מידת בלי מעשה שום לעשות יכולים שאינם

יוסף  מידת בלי שלימות להיות אפשר מידת 1שאי את בעצמם עוררו אזי ,

_______________________
שהוא  המקדש ובית מלכות כתר המלכות מדת ומצד המלכות. אל מיסוד שהולך הצינור
על  כן על ... הענינים תיקון ידו ועל השליט הוא ויוסף הכהונה, כתר ששם ידו"ד הי"כל
ערות  שהיא מצרים וארץ הארץ... ערות במקום ולהצטרף, להזדכך למצרים ירדו ידו
ערוה  במקום כן על זמה, שטופי והם כ) כג, (יחזקאל זרמתם' סוסים 'זרמת כן על הארץ,
ואז  קודש. ברית בעל יוסף ידי על ודוקא הקודש, מזרע הטומאה ותושלך תתדבק שם

יעקב... ירך ביוצאי בהם נחש ולא לה', קדושים וזרעו יעקב נשאר
יהודה. מלכות להעמיד לעם, ישראל להיות כדי אלא אינו יוסף מלוכת לענין. ונחזור
בעצם  המלוכה מבקש שהוא המלוכה, לו אך סבורים היו רק זה, דבר הבינו לא והשבטים
לדון  כלומר, דתות, בן שהוא כולם והסכימו נכלי לבקש דותינה הלכו כן על ולזרעו. לו
מאחר  ודת, דין מצד כן הסכימו אוהביו חלפה בלהה בני אפילו מות, תורה בדת אותו
(ראה  השכינה על כחולק דוד בית מלכות על החולק וכל דוד, בית מלכות על שחולק

וזה  א). קי עמהם,סנהדרין השכינה שתפו ב) וישב (תנחומא, דל רבותינו שאמרו מה ענין ו
יוסף  בהתודע כן על דוד. בית מלכות על שחולק מאחר השכינה על הוא חולק כי כלומר,
להרוג  אצלם הדת שהיה שכן מכל כי ה), ויגש (שם, להרגו רצו מולך, שהוא וראו אחיו אל
ופיזרן. מלאך הוא ברוך הקדוש ושלח הפועל. אל מכח יוצא מחשבתו שראו מאחר אותו,
כן  שאינו הענין להם לגלות רצה ד), מה, (בראשית אליי נא גשו אחיו אל יוסף ויאמר אז
דרך  להכין כלומר, לפניהם, שלחו יתברך השם אדרבא מלוכה, בכתר שהוא מחשבתם כפי

למלוכה. ויהודה לעם ישראל שיהיו לגרום
יוסף,ז. אחי חשבו כי דע, להמיתו: אותו ויתנכלו וישב פרשת (להאריז"ל) תורה  לקוטי ראה

לא  ועדיין ועשו, ישמעאל מהן בצאת ויצחק, מאברהם שנפרדה מהקליפה שירים שהוא
שהביא  במה ח"ו, השמאלי לצינור והטהו ביסוד, פגם שיוסף בחשבם גם ומה נטהרו.
הדבר, מפרטי ועוד בו. פוגם והדיבור הלשון, סוד ויסוד השלום. היפוך רעה, דבתם
ביסוד. תלוי כ"ז הארץ, בבנות עיניהם ותולין החי, מן אבר שאוכלין אומר, שהיה שהוציא,
העבדות. היפוך חורין בן שהוא עבדים, לקרותן השלום, היפך השפחות בבני זלזול וכן
אותו, ויתנכלו ואז ביניהן. חסרונו השלימו שהם וחשבו המדות כל כולל כל, נקרא ויסוד
אור  להשלמת ובנימין ישר, אור להשלמת י' שהם ועוד, שלו. האות בעלי להיות חשבו
טעות  שזה ועוד בפ"ע. מדד, הוא המדות, כל כולל שהוא אע"פ דעת כי וטעותם. חוזר.

בקר. עשר שנים דמלכות, גבולים י"ב אלא י"ס, דוגמת אינם השבטים כי מפורסם,
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שהוא  שעושה במעשה הפועל אל מכח יוצאות שהמידות עד בכח, גילוי וזהו

ובזה  לפועל, הדבר שיצא ההשתוקקות מכח מתגלה והיסוד בפועל. גילוי

למעשה  המידות בין ממוצע .1הוא

וממילא ובעבודת כו' ממנו וירא הקב"ה את שאוהב אדם כאשר ה',

לא  אם זה כל עם ומצוותיו, בתורתו שיעסוק מחייב זה כל

לעשות  כשיבא או בדיבור תורה ללמוד כשיבא אזי ההתקשרות, מידת לו יהיה

אין  ויראה האהבה שהרגשי מפני עליו, כבדים איברים יהיו במעשה מצות

לקיים  אדם יכול ההתקשרות מידת ידי על ורק ולמעשה, לדיבור שייכות להם

ומצוות. תורה

היה והנה לא להמיתו, במחשבתם אז ונכלו אחיו אל יוסף כשקרב
יוסף  מידת בלתי ח"ו ממש בפועל הדבר לגמור להם אפשר
ולהוציא  להמיתו, וללוקחו אליו ליקרב יכולת להם היה ולא הצדיק,

הפועל. אל מהכח השבטים מחשבתם שמחלוקת הק' בשל"ה מבואר

מידת  את מגביר היה שיוסף היסוד, מידת מלוכת בענין מחלוקת היה ויוסף

כי  המידות, כל על מלך להיות צריכה שהיא וסובר המידות כל על היסוד

כל  על מולך שהוא מפני המלוכה לענין שייכות יש היסוד למידת באמת

תכלית  שהיא האמיתית שהמלוכה ואע"פ המעשה. לידי לבא וכוללם המידות

זו  מידה מ"מ במעשה, המידות כל התכללות שהיא המלכות מידת היא הכל

שמלוכת  ידעו לא והשבטים כאמור, היסוד מידת ידי על אלא כוח לה אין

מדין  אותו להמית רצו ולכן המלכות מידת לידי להביא בדווקא היא יוסף

במלכות  היתה 1מורד אזי יוסף את להמית השבטים שכשרצו מזה היוצא ,

_______________________
ז'ה. ע' א' אות ב' ענף מאורות פ"ג לאברהם .חסד
והוא ו. תורה. כתר בשביל וכולם ידובקו, יחדיו כהונה וכתר מלכות כתר הרי בחלקו, וז"ל

על  עומד העולם כי עליו, עומד שהעולם העמוד והוא יט) (אות לעיל שכתבתי כמו יוסף
וסוד  הצדיק. הוא ויוסף ב), יב (חגיגה דל רבותינו שאמרו כמו שמו, וצדיק אחד עמוד
ומיסוד  ביסוד, הם הכל הספירות וצינורות השפעות וכל עולם, יסוד הוא הצדיק כי הענין,
מנהיג  הוא והמלכות ז'). (שער צינורות בשער בפרדס כמבואר המלכות אל צינור הולך
הוא  ומי עולם. מלכות נקרא כן על בה, המשפיעים סוף אין בכח הספירות מכח העולמות
כלומר, יסוד, להצדיק עמוד הוא המלכות, שהוא שזכרתי הזה העולם קיום שבו העמוד
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וניתקו  יוסף, את להמית שרצו ומכיון יוסף. של היסוד מידת כנגד מחשבתם

מעשה. שום לעשות יכולים היו לא היסוד ממידת ודעתם וזהו במחשבתם
ויתנכלו  לומר לו והיה מיותר, 'אותו' תיבת ולכאורה אותו, ויתנכלו

שנתיי  לומר רצה אכן שיעלה להמיתו. כדי מידתו, בבחינת חדו
הפועל אל מכח זו מחשבתם להוציא ויוכלו השבטים בידם ראו כאשר

וידעו  יוסף, של ההתקשרות מידת בלי מעשה שום לעשות יכולים שאינם

יוסף  מידת בלי שלימות להיות אפשר מידת 1שאי את בעצמם עוררו אזי ,

_______________________
שהוא  המקדש ובית מלכות כתר המלכות מדת ומצד המלכות. אל מיסוד שהולך הצינור
על  כן על ... הענינים תיקון ידו ועל השליט הוא ויוסף הכהונה, כתר ששם ידו"ד הי"כל
ערות  שהיא מצרים וארץ הארץ... ערות במקום ולהצטרף, להזדכך למצרים ירדו ידו
ערוה  במקום כן על זמה, שטופי והם כ) כג, (יחזקאל זרמתם' סוסים 'זרמת כן על הארץ,
ואז  קודש. ברית בעל יוסף ידי על ודוקא הקודש, מזרע הטומאה ותושלך תתדבק שם

יעקב... ירך ביוצאי בהם נחש ולא לה', קדושים וזרעו יעקב נשאר
יהודה. מלכות להעמיד לעם, ישראל להיות כדי אלא אינו יוסף מלוכת לענין. ונחזור
בעצם  המלוכה מבקש שהוא המלוכה, לו אך סבורים היו רק זה, דבר הבינו לא והשבטים
לדון  כלומר, דתות, בן שהוא כולם והסכימו נכלי לבקש דותינה הלכו כן על ולזרעו. לו
מאחר  ודת, דין מצד כן הסכימו אוהביו חלפה בלהה בני אפילו מות, תורה בדת אותו
(ראה  השכינה על כחולק דוד בית מלכות על החולק וכל דוד, בית מלכות על שחולק

וזה  א). קי עמהם,סנהדרין השכינה שתפו ב) וישב (תנחומא, דל רבותינו שאמרו מה ענין ו
יוסף  בהתודע כן על דוד. בית מלכות על שחולק מאחר השכינה על הוא חולק כי כלומר,
להרוג  אצלם הדת שהיה שכן מכל כי ה), ויגש (שם, להרגו רצו מולך, שהוא וראו אחיו אל
ופיזרן. מלאך הוא ברוך הקדוש ושלח הפועל. אל מכח יוצא מחשבתו שראו מאחר אותו,
כן  שאינו הענין להם לגלות רצה ד), מה, (בראשית אליי נא גשו אחיו אל יוסף ויאמר אז
דרך  להכין כלומר, לפניהם, שלחו יתברך השם אדרבא מלוכה, בכתר שהוא מחשבתם כפי

למלוכה. ויהודה לעם ישראל שיהיו לגרום
יוסף,ז. אחי חשבו כי דע, להמיתו: אותו ויתנכלו וישב פרשת (להאריז"ל) תורה  לקוטי ראה

לא  ועדיין ועשו, ישמעאל מהן בצאת ויצחק, מאברהם שנפרדה מהקליפה שירים שהוא
שהביא  במה ח"ו, השמאלי לצינור והטהו ביסוד, פגם שיוסף בחשבם גם ומה נטהרו.
הדבר, מפרטי ועוד בו. פוגם והדיבור הלשון, סוד ויסוד השלום. היפוך רעה, דבתם
ביסוד. תלוי כ"ז הארץ, בבנות עיניהם ותולין החי, מן אבר שאוכלין אומר, שהיה שהוציא,
העבדות. היפוך חורין בן שהוא עבדים, לקרותן השלום, היפך השפחות בבני זלזול וכן
אותו, ויתנכלו ואז ביניהן. חסרונו השלימו שהם וחשבו המדות כל כולל כל, נקרא ויסוד
אור  להשלמת ובנימין ישר, אור להשלמת י' שהם ועוד, שלו. האות בעלי להיות חשבו
טעות  שזה ועוד בפ"ע. מדד, הוא המדות, כל כולל שהוא אע"פ דעת כי וטעותם. חוזר.

בקר. עשר שנים דמלכות, גבולים י"ב אלא י"ס, דוגמת אינם השבטים כי מפורסם,
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ליחד  הצדיק, יוסף של מידתו היא שזו יתברך, להשם וההתקשרות היסוד

שסברו  מכיון להמיתו, רצו כן ידי ועל היסוד, מידת ידי על יחדיו המידות כל

המלכות  במידת דהיינו שמים במלכות מורד בכך .1שהוא טעו .1אמנם

אתו.וזו כמו - אותו לשונו, במתק ז"ל רש"י לנו עם שרמז כלומר

וההתקשרות. היסוד לפעמים מידת כן גם יתפרש 'אתו' תבת אך
לכן 'אותו', תיבת נטעהכמו שלא עם כדי היינו 'עמו' רש"י פירש

לכן עמו, בהתורה בפירוש כתוב לא למה אך לתרץ בחינתו. כדי

זו ממש קושיא עמו היו שלא לומר רצה אליו, כלומר רש"י פירש
"עמו",בפועל כתוב היה אם משמע היה עם שכן אז שנתייחדו רק

אליו לקרב כדי "אליו" זי"ע,בחינתו, מזלאטשוב המגיד דברי כאן עד

זי"ע, מאפטא ישראל האוהב הרה"ק הוא השמועה מוסר זה על ומסיים

נכחים דּ ברים מׁש יב יק ושׂ פתים כן, חכם פי כו)ודברי כד ,(משלי 
העליונה החכמה בגבולי מתבונן כשאדם גבול)דהיינו מלשון שפה הוא (הנקראים

העליונה  החכמה דברי שהם נכוחים דברים לשואליו יבין ,1אומר והמשכיל
הוא. עמוק כי

_______________________
השלימו ח. שהם "חשבו שהשבטים שכתב וישב פרשת להאר"י תורה בלקוטי ראה וכן

חשבו  שהשבטים דהיינו שלו", האות בעלי להיות חשבו אותו ויתנכלו ואז ביניהן, חסרונו
עיי"ש. ליוסף עוד צריכים ואינן היסוד מידת את בידם שיש

בהערות).ט. (ראה שם תורה בלקוטי כמבואר
החכם י. מעלת על כד) (משלי בכאן למד ע"ה המלך שלמה כו) כ (ויקרא בחיי רבינו ראה

נכוחים  דברים מדבר שהוא מפני לשמען חפצים והכל הבריות על ערבים דבריו אשר
שאם  ועוד ללמד, יבא מה כי בשפתים, לנשקו שראוי הכונה ואין שואל, לכל בהם ומשיב
משיב  שהוא מי ישק השומעין שפתי הכתוב יאמר אבל יושק, שפתים לומר לו היה כן
לשמען  עמו ושלם נכון ולבם לדבריו קשובות הבריות אזני  כי לומר והכונה נכוחים, דברים
ומקובלים  נשמעים ודבריו אחיו רצוי שהוא לפי השומעין, שפתי נושק הוא היה כאלו
דברי  קרא נכוחים, דברים משיב ישק שפתים הקבלה וע"ד הפשט. דרך על זהו להם,
שהנשיקה  לפי ישק ולשון למבין, נכוחים כלם ח) (שם שכתוב כענין נכוחים, דברי החכמה
ומלת  פיהו, מנשיקות ישקנו א) (שיר כלשון שכלי דבקות על המשל בא גופני דבקות
החכמה  בעקרי המתבונן החכם כי הכתוב ובאור גבול. שענינו הנהר שפת מלשון שפתים
נכוחים  דברים שואל לכל בה המשיב והוא לעולם ממנה נפרדת מחשבתו שאין העליונה
גיטין  הרא"ש תוספות עוד וראה ההיא. החכמה בגבולי דבק בסוף הוא הלא ישק, שפתים
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ג' פרק
השבת  קדושת שמכח התשובה

לקמןוז"ש ז')המדרש העיר(ע"ט, פני את ויחן י"ח)ד"א נכנס (ל"ג,

יום. מבעוד תחומין וקבע יום מבעוד חמה דמדומי עם בע"ש

נקודההפנימית, יעקב להחלק ומרומז השמש, החמההואשרביטי דמדומי

כמ"ש נקראשמש, יעאע"ה י"ב)כי ס"ח, יוסף(בב"ר (בראשית בשעהשאמר

ט') וקבע ל"ז, שמש, ששמי לו גלה מי יעקב אמר והירח השמש והנה

דקדושה  חיות משפיע הוא יעקב שהחלק כמו היינו יים, מבעוד תחומין

מעש"ן, עולם בבחי' להמקום קדושה משפיע כמו"כ שנה, ולבחי' להנפש

גדרים  לו ולהגביל תחומין לעצמו לקבוע ש"ק קדושת ע"י שזוכה והיינו

מאה"כ  וזה הבוב"ה. רצון לעשות רק ח"ו, יעבור שלא לתורה וסייגים

י"ג) נ"ח, "משבת (ישעי' "תשיב "אם חפציך, עשות רגלך משבת תשיב אם

מהרגילות, עצמו שמשיב וזוכה אמת, לקדושת בש"ק שזוכה אמת, ר"ת

אנשים  מצות והטבע ההרגל מצד מצוה דבר שום עושה שאין היינו

חכז"ל ודרשו חפציך, עשות ב"ה, הבורא ציווי מצד רק (שבת מלומדה

מעשות קי"ג.) עצמך וקשור אסור היינו מותרין, שמים חפצי אסורים חפציך

רצון  מצד רק עשה מותרין שמים חפצי מצד אבל ורצונך, חפציך מצד

הבוב"ה.

בערב וז"ש נכנס העיר, פני את ויחן אחר דבר לקמן, המדרש
יום. מבעוד תחומין וקבע יום, מבעוד חמה דמדומי עם שבת

השמש שרביטי הוא החמה השמש,דמדומי להחלק קרני ומרומז
הפנימיות נקודה איש יעקב לכל מאירה שהיא התפארת ספירת שהיא

_______________________
להשיב. פה להם ואין לזו זו שפתותיהם משיקין שומעיו כל נכוחים דברים א), ט (דף

כי יא. התחתונות, בספירות שמאיר הוא התפארת דענין קדושים) (פ' תורה בלקוטי מבואר
כי  ית', מלכותו לגלות מתעוררים שהם ממה יותר בתחתונים להאיר הוא זו ספירה ענין
הקב"ה  נתאוה וכמשארז"ל יתברך, גדולתו תפארת יקר גילוי שיהיה היא זו מידה ענין
שיכירו  שפלים רוח להחיות לברואיו להיטיב בשביל והיינו בתחתונים, דירה לו להיות

כו'. ב"ה א"ס תפארת יקר וידעו
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ליחד  הצדיק, יוסף של מידתו היא שזו יתברך, להשם וההתקשרות היסוד

שסברו  מכיון להמיתו, רצו כן ידי ועל היסוד, מידת ידי על יחדיו המידות כל

המלכות  במידת דהיינו שמים במלכות מורד בכך .1שהוא טעו .1אמנם

אתו.וזו כמו - אותו לשונו, במתק ז"ל רש"י לנו עם שרמז כלומר

וההתקשרות. היסוד לפעמים מידת כן גם יתפרש 'אתו' תבת אך
לכן 'אותו', תיבת נטעהכמו שלא עם כדי היינו 'עמו' רש"י פירש

לכן עמו, בהתורה בפירוש כתוב לא למה אך לתרץ בחינתו. כדי

זו ממש קושיא עמו היו שלא לומר רצה אליו, כלומר רש"י פירש
"עמו",בפועל כתוב היה אם משמע היה עם שכן אז שנתייחדו רק

אליו לקרב כדי "אליו" זי"ע,בחינתו, מזלאטשוב המגיד דברי כאן עד

זי"ע, מאפטא ישראל האוהב הרה"ק הוא השמועה מוסר זה על ומסיים

נכחים דּ ברים מׁש יב יק ושׂ פתים כן, חכם פי כו)ודברי כד ,(משלי 
העליונה החכמה בגבולי מתבונן כשאדם גבול)דהיינו מלשון שפה הוא (הנקראים

העליונה  החכמה דברי שהם נכוחים דברים לשואליו יבין ,1אומר והמשכיל
הוא. עמוק כי

_______________________
השלימו ח. שהם "חשבו שהשבטים שכתב וישב פרשת להאר"י תורה בלקוטי ראה וכן

חשבו  שהשבטים דהיינו שלו", האות בעלי להיות חשבו אותו ויתנכלו ואז ביניהן, חסרונו
עיי"ש. ליוסף עוד צריכים ואינן היסוד מידת את בידם שיש

בהערות).ט. (ראה שם תורה בלקוטי כמבואר
החכם י. מעלת על כד) (משלי בכאן למד ע"ה המלך שלמה כו) כ (ויקרא בחיי רבינו ראה

נכוחים  דברים מדבר שהוא מפני לשמען חפצים והכל הבריות על ערבים דבריו אשר
שאם  ועוד ללמד, יבא מה כי בשפתים, לנשקו שראוי הכונה ואין שואל, לכל בהם ומשיב
משיב  שהוא מי ישק השומעין שפתי הכתוב יאמר אבל יושק, שפתים לומר לו היה כן
לשמען  עמו ושלם נכון ולבם לדבריו קשובות הבריות אזני  כי לומר והכונה נכוחים, דברים
ומקובלים  נשמעים ודבריו אחיו רצוי שהוא לפי השומעין, שפתי נושק הוא היה כאלו
דברי  קרא נכוחים, דברים משיב ישק שפתים הקבלה וע"ד הפשט. דרך על זהו להם,
שהנשיקה  לפי ישק ולשון למבין, נכוחים כלם ח) (שם שכתוב כענין נכוחים, דברי החכמה
ומלת  פיהו, מנשיקות ישקנו א) (שיר כלשון שכלי דבקות על המשל בא גופני דבקות
החכמה  בעקרי המתבונן החכם כי הכתוב ובאור גבול. שענינו הנהר שפת מלשון שפתים
נכוחים  דברים שואל לכל בה המשיב והוא לעולם ממנה נפרדת מחשבתו שאין העליונה
גיטין  הרא"ש תוספות עוד וראה ההיא. החכמה בגבולי דבק בסוף הוא הלא ישק, שפתים

מזלאטשוב אוהב המגיד יג ישראל דברי

ג' פרק
השבת  קדושת שמכח התשובה

לקמןוז"ש ז')המדרש העיר(ע"ט, פני את ויחן י"ח)ד"א נכנס (ל"ג,

יום. מבעוד תחומין וקבע יום מבעוד חמה דמדומי עם בע"ש

נקודההפנימית, יעקב להחלק ומרומז השמש, החמההואשרביטי דמדומי

כמ"ש נקראשמש, יעאע"ה י"ב)כי ס"ח, יוסף(בב"ר (בראשית בשעהשאמר

ט') וקבע ל"ז, שמש, ששמי לו גלה מי יעקב אמר והירח השמש והנה

דקדושה  חיות משפיע הוא יעקב שהחלק כמו היינו יים, מבעוד תחומין

מעש"ן, עולם בבחי' להמקום קדושה משפיע כמו"כ שנה, ולבחי' להנפש

גדרים  לו ולהגביל תחומין לעצמו לקבוע ש"ק קדושת ע"י שזוכה והיינו

מאה"כ  וזה הבוב"ה. רצון לעשות רק ח"ו, יעבור שלא לתורה וסייגים

י"ג) נ"ח, "משבת (ישעי' "תשיב "אם חפציך, עשות רגלך משבת תשיב אם

מהרגילות, עצמו שמשיב וזוכה אמת, לקדושת בש"ק שזוכה אמת, ר"ת

אנשים  מצות והטבע ההרגל מצד מצוה דבר שום עושה שאין היינו

חכז"ל ודרשו חפציך, עשות ב"ה, הבורא ציווי מצד רק (שבת מלומדה

מעשות קי"ג.) עצמך וקשור אסור היינו מותרין, שמים חפצי אסורים חפציך

רצון  מצד רק עשה מותרין שמים חפצי מצד אבל ורצונך, חפציך מצד

הבוב"ה.

בערב וז"ש נכנס העיר, פני את ויחן אחר דבר לקמן, המדרש
יום. מבעוד תחומין וקבע יום, מבעוד חמה דמדומי עם שבת

השמש שרביטי הוא החמה השמש,דמדומי להחלק קרני ומרומז
הפנימיות נקודה איש יעקב לכל מאירה שהיא התפארת ספירת שהיא

_______________________
להשיב. פה להם ואין לזו זו שפתותיהם משיקין שומעיו כל נכוחים דברים א), ט (דף

כי יא. התחתונות, בספירות שמאיר הוא התפארת דענין קדושים) (פ' תורה בלקוטי מבואר
כי  ית', מלכותו לגלות מתעוררים שהם ממה יותר בתחתונים להאיר הוא זו ספירה ענין
הקב"ה  נתאוה וכמשארז"ל יתברך, גדולתו תפארת יקר גילוי שיהיה היא זו מידה ענין
שיכירו  שפלים רוח להחיות לברואיו להיטיב בשביל והיינו בתחתונים, דירה לו להיות

כו'. ב"ה א"ס תפארת יקר וידעו
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התחתונות  דרגות עד היתה 1ישראל שיעקב וידוע שבו, הפנימית הנקודה מכח

התפארת, שאיתאמידתו כמו שמש נקרא ע"ה אבינו יעקב פ'כי (בב"ר

כיס"ח) והירח, השמש והנה יוסף שאמר שהיא בשעה התפארת בכח

שיתגלה  לתחתונים עד ית' ותפארתו גדלו המאיר, האור נתגלה הממוצע קו

ומלכותו, שמשכבודו ששמי לו גלה מי יעקב שמידת אמר חזינן ומזה

בהשמש נמשלת והיא התפארת היא אבינו כחתן יעקב והוא עה"פ בזוה"ק (כדאי

התפארת) על דקאי מחופתו .יוצא

גם ונקודה אלא נפש בבחינת רק לא היא הפנימית נקודה הארת של זו

עולם, שהחלק בבחינת כמו היינו יום, מבעוד תחומין וקבע
משפיע  כמו"כ שנה, ולבחי' להנפש דקדושה חיות משפיע היא יעקב

מעש"ן. עולם בבחי' להמקום עולם קדושה בחינת היא מה רבינו ומבאר

מקום, וגבול צמצום על שמורה ש"ק מעש"ן קדושת ע"י שזוכה והיינו
יעבור  שלא לתורה וסייגים גדרים לו ולהגביל תחומין לעצמו לקבוע

הבוב"ה. רצון לעשות רק ח"ו

הכתובוזה יג)מאמר נ"ח, חפציָך (ישעי' עשׂ וֹ ת רגלָך  מבּ ת אם-ּת ׁש יב
בש"ק  שזוכה אמת ר"ת "משבת "תשיב "אם קדׁש י. בּ יוֹ ם

אמת תתן לקדושת נאמר שעליו יעקב, שהיא הפנימית הנקודה שבהתעורר

שמים  לשם מעשהו כל שיעשה באדם מאירה הנשמה אז ליעקב, אמת

דבר בדביקות, שום עושה שאין היינו מהרגילות עצמו שמשיב וזוכה
ציווי  מצד רק מלומדה אנשים מצות והטבע, ההרגל מצד מצוה

ב"ה הפסוק,הבורא בהמשך גם הכוונה חכז"ל וזה ודרשו חפציך, עשות
קי"ג) וקשור (שבת אסור היינו מותרין, שמים חפצי אסורים חפציך

ורצונך, חפציך מצד מעשות שגופו עצמך משום המצוות יעשה שלא

של  הטבע מעצמו למנוע האדם ועל להקב"ה, הביטול היפך שזה כך, מורגל

שעושה, דבר כל לפני להתבונן ולא בהרגל הכל לעשות שדרכו אבל הגוף

מזלאטשוב אוהב המגיד טו ישראל דברי

ב"העשה הבורא רצון מצד רק עשה מותרין, שמים חפצי על מצד

הנטיות  כל מתבטלים ממילא אמיתית בהרגשה הקדושה עצם שמרגיש ידי

העצמיות.
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התחתונות  דרגות עד היתה 1ישראל שיעקב וידוע שבו, הפנימית הנקודה מכח

התפארת, שאיתאמידתו כמו שמש נקרא ע"ה אבינו יעקב פ'כי (בב"ר

כיס"ח) והירח, השמש והנה יוסף שאמר שהיא בשעה התפארת בכח

שיתגלה  לתחתונים עד ית' ותפארתו גדלו המאיר, האור נתגלה הממוצע קו

ומלכותו, שמשכבודו ששמי לו גלה מי יעקב שמידת אמר חזינן ומזה

בהשמש נמשלת והיא התפארת היא אבינו כחתן יעקב והוא עה"פ בזוה"ק (כדאי

התפארת) על דקאי מחופתו .יוצא

גם ונקודה אלא נפש בבחינת רק לא היא הפנימית נקודה הארת של זו

עולם, שהחלק בבחינת כמו היינו יום, מבעוד תחומין וקבע
משפיע  כמו"כ שנה, ולבחי' להנפש דקדושה חיות משפיע היא יעקב

מעש"ן. עולם בבחי' להמקום עולם קדושה בחינת היא מה רבינו ומבאר

מקום, וגבול צמצום על שמורה ש"ק מעש"ן קדושת ע"י שזוכה והיינו
יעבור  שלא לתורה וסייגים גדרים לו ולהגביל תחומין לעצמו לקבוע

הבוב"ה. רצון לעשות רק ח"ו

הכתובוזה יג)מאמר נ"ח, חפציָך (ישעי' עשׂ וֹ ת רגלָך  מבּ ת אם-ּת ׁש יב
בש"ק  שזוכה אמת ר"ת "משבת "תשיב "אם קדׁש י. בּ יוֹ ם

אמת תתן לקדושת נאמר שעליו יעקב, שהיא הפנימית הנקודה שבהתעורר

שמים  לשם מעשהו כל שיעשה באדם מאירה הנשמה אז ליעקב, אמת

דבר בדביקות, שום עושה שאין היינו מהרגילות עצמו שמשיב וזוכה
ציווי  מצד רק מלומדה אנשים מצות והטבע, ההרגל מצד מצוה

ב"ה הפסוק,הבורא בהמשך גם הכוונה חכז"ל וזה ודרשו חפציך, עשות
קי"ג) וקשור (שבת אסור היינו מותרין, שמים חפצי אסורים חפציך

ורצונך, חפציך מצד מעשות שגופו עצמך משום המצוות יעשה שלא

של  הטבע מעצמו למנוע האדם ועל להקב"ה, הביטול היפך שזה כך, מורגל

שעושה, דבר כל לפני להתבונן ולא בהרגל הכל לעשות שדרכו אבל הגוף

מזלאטשוב אוהב המגיד טו ישראל דברי

ב"העשה הבורא רצון מצד רק עשה מותרין, שמים חפצי על מצד

הנטיות  כל מתבטלים ממילא אמיתית בהרגשה הקדושה עצם שמרגיש ידי

העצמיות.
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ד' פרק
הרע  את המגביל הממוצע קו הוא יעקב

יעקבוכ"ז החלק מדת ע"י כנודע הממוצע. קו בחי' המגביל שהוא

יותר  צמצום בחי' הוא וגבורה מדאי. יותר התפשטת היא חסד

ולא  תבאו פה עד המגביל והיא הממוצע קו תפארת הוא ויעקב מדאי.

כמ"ש שניתן קודם השבת את ששמר יעקב הד"א י"א)תוסיפו . (בב"ר

וע"י  השבת. את ששמר בו שכ' יעקב שבת שמירת בו כ' שאין אברהם

המבדילים  והחומות הגדרים כל לפרוץ זוכה בש"ק ונדרים תחומין קביעת

פורץ  מלך וזה ד' להר מלעלות אותו ומונעים שבשמים אבינו לבין בינו

ק')גדר והשומרי (ב"ב נקראתמלכתאכנודעסעודתאדמלכא. הש"ק היינו

בשבת  לעצמו שקובע ע"י גדר פורץ מלך וזה מלך בחי' נקראים שבת

מעבדות  אותו המונעים הגדרים כל לפרוץ זוכה וגדרים תחומין קודש

וגבול. מצר בלי היינו מצרים בלי נחלה יירש יעקב לנחלת וזוכה השי"ת.

לה  ירית בבחי' יעקב נחלת נחלה יירש שהוא האמיתית ידיעה ידע רק

כמאחז "ל יורש בישא ברא ואפילו הקדושים. מאבותינו (כתובות ירושה

.י"ג)

המגבילוכל שהוא יעקב החלק ע"י המידות זה התפשטות את ומונע

והסט"א, הרע חלק שהיא מדי הממוצעיותר קו משלשה בחינת

הימין קו שהם ונצח)קוין חסד השמא(חכמה והוד)קו גבורה האמצע (בינה וקו

ויסוד) תפארת מדאי,(דעת יותר התפשטת היא חסד מדת "ואיש כנודע כמו

הוללות  כגון ה' רצון במקום שלא אהבה דהיינו הוא" חסד אחותו את קח כי

ואבזרייהו, ג"ע ח"ו להיפך ואפילו צמצום וליצנות בחי' הוא וגבורה
מדאי לכעס יותר אלוקים, כבוד להסתר המביא הדעת וצמצום זרה יראה

דמים, המגבילולשפיכות והיא הממוצע קו תפארת הוא שני ויעקב את

וגבורה חסד תוסיפו,המידות ולא תבאו פה מתאחדים עד זה ידי ועל

כאחד. המידות שני

מזלאטשוב אוהב המגיד יז ישראל דברי

תחת וענינה עצמו את מכניע זו במידה  שההולך התפארת של המיוחד

או  לאהבה לבו נטיית כפי מהצדדים לאחד נוטה ואינו ה' יראת

אהבה  את שכולל התפארת בדרך שהולך ובזה הישות, נרגשת שאז ליראה

לבו  ונטיית רצונו כפי הולך שאינו בזה מראה דסתרי תרתי שהם ויראה

האמת  דרך נתגלה ובזה את ,1בהרגל ששמר יעקב דכתיב הוא הדא
כמ"ש שניתן, קודם י"א)השבת שמירת (בב"ר בו כתיב שאין אברהם

ה'שבת אור המשכת הסדר מוכרח כן כי לבד חסד של בדרך היה שהוא

לאברהם  היה ובהכרח גבול, מבלי החסד מידת מתעורר שבתחילה לעולמות

הממוצע, הדרך שאינה הגם זו במידה את להיות ששמר בו שכ' יעקב
.1השבת 

בש"קוע"י וגדרים תחומין שמיםקביעת מלכות נתגלה זוכה שבזה
אבינו  לבין בינו המבדילים והחומות הגדרים כל לפרוץ

ד' להר מלעלות אותו ומונעים הישות שבשמים  מכח מתעוררים שכולם

אמלוך", "אני גדרהנקראת פורץ מלך ק')וזה נקראת ,(ב"ב הש"ק היינו
כנודע היאמלכתא "דא סעודה, כל לפני אומרים שאנו סעודתא מה

מלך בחינת נקראים שבת והשומרי היא דמלכא". שהשבת כמו כי

כי  מלך נקראים שבת שומרי כך שמים, מלכות מגלה היא כי מלכות בחינת

ולענייננו  - שמים מלכות עול עצמם על לקבל המלכות ספירת את מגלים הם

הרגל, מתוך ולא שמים מלכות עול קבלת מתוך הכל פורץ לעשות מלך וזה
וגדרים תחומין קודש בשבת לעצמו שקובע ע"י המצוות גדר לעשות לא

_______________________
שכ"ז יב. לאמת זוכה צדק וענות והכנעה ביטול וע"י וז"ל, נ"ז ע' ויצא פ' ישראל ישמח ראה

נטי' בלי הממוצע קו הוא שאמת אמת. להיות יוכל לא שלו וישיות עצמותו שמרגיש
כמאמרם  וחיזוק. קיום לנו יהי' ובזה אמת. אותיות אתם "אתם "מאין "אחי וזה להקצוות.
אם  ואף הברזל כעמוד שהוא יעבור ולא חק ואמונה ואמת ק"ד). (שבת קאי קושטא ז"ל
אמונה  ואיהי אמת ואיהו ממקומו. אותו יזיזו לא בו ומנשבות באות שבעולם הרוחות כל

מאמת. נגזר אמונה עזרא האבן וכמו"ש ר"ל) ח"ג (בזוה"ק דו"נ בבחי'
התפשטות יג. על מורה דשקר דקו"ף שד"ה, משק"ר שנעשה במה נרמז ג"כ שזה [ואפשר

לד  מה"א מדי יותר צמצום על מורה והר' ק', נעשה ד' שבמקום מדי יותר ידי החסד ועל ,'
שד"ה]. משק"ר ונעשה ונתהפך חוזר התפארת שהיא השבת  קדושת
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מלומדה, אנשים אותו כמצוות המונעים הגדרים כל לפרוץ זוכה
השי"ת עליו מעבדות ואין חורין בן שהוא המלוכה, בענין כלול זה שגם

אלוקיו. ה' אלא גביו

יירש"וזוכה יעקב ע"ש ל"נחלת והוא ש"ק בזמירות שאומרים כמו

חז"ל ודרשו אביך, יעקב נחלת והאכלתיך קיח.)הפסוק "נחלה (שבת
וגבול מצר בלי היינו מצרים", המבדילים בלי והגבולים המצרים כלומר

שבשמים. לאבינו נחלה בינינו יירש שהוא האמיתית ידיעה ידע רק
ברא  ואפילו הקדושים. מאבותינו ירושה לה ירית בבחי' יעקב נחלת

כמאחז"ל יורש י"ג)בישא דענין (כתובות ונמצא יורש, רע בן אפילו דהיינו

הירושה. לקבל מוכן כלי לו שיהיה ובלבד בבן כלל תלוי אינו הירושה

בתורת  שבת קדושת לקבל כוונתו שיהיה שצריך מפני היא זו ידיעה וחשיבות

מעשיו  תיקן שלא מי לעולם לה יזכה לא עצמית עבודה בתורת כי ירושה,

ומכאן. מכאן קרח וישאר כראוי

מזלאטשוב אוהב המגיד יט ישראל דברי

ה' פרק
ה' מחסד רק הם העבודות שכל לדעת

בע"ש ואפשר נכנם העיר פני את ויחן המדרש ענין י"ל רמז עפ"י

דתחום  שנודע יום מבעוד תחומין וקבע חמה דמדומי עם

בראשית  התקו"ז כמו"ש והיינו אלפין ב' הוא והרמז אמה אלפים הוא שבת

הואשמקודםשמתחיל  בזהוהענין בראשיתשהארכנו לעילפ' ראשיתע' ב'

מששת  תהלוכותיו כל לבו אל וישם יתבונן ש"ק לקדושת לכנוס האדם

שהוא  וידע ויראה ש"ק קדושת יקרת לעומת הכנתו ומיעוט המעשה ימי

מעבוה"ק  קצת אפילו לידע כלל עוד התחיל שלא בהאל"ף עוד עומד

מקומו  עוד ולזכור לידע צריך ש"ק לקדושת שנכנס ומי השי"ת. ומרוממות

זוכה  בתו"מ פעלו ורב הכנתו שמצד בנפשו ידמה ואל האמיתית. ומצבו

מגביהו  העצומים וחםדיו רחמיו ברוב הקב"ה רק המעלה. ברום לעלות

הראשון. ומצבו במקומו עוד עצמו מצד והוא מעלה, למעלה ומנשאו

השביעי ביום ממקומו איש יצא אל בתוה"ק בשלח)וזש"נ אף (פ' היינו

הראשונה  ומדריגתו שנכנסלקדושתש"קצריךלידעשלאיצאעודממקומו

שהע"ה וז"ש דלותו. מאשפות ומרוממו מנשאו הקב"ה יו"ד)רק (בקהלת

אתה  עצמך מצד באמת כי תנח. אל מקומך עליך תעלה המושל  רוח אם

ובכח  כהנ"ל. זה לכל זכית אמונה כח מכח רק הראשון ומעמד במצב

וזה  טובים. וחסדים רבים לרחמים וזוכה הכל נמתק הזאת אמיתות ידיעה

שמורה  כנודע אלקים שם כמספר פ"ו גמעריא ר"ת "העיר "פני "את ויחן

חן. שאין חנם מתנת הוא שכ"ז האמיתית שיודע ויחן ע"י דין מדת על

לטובה. הכל ולהפוך והמקטריגים הדינים ולבטל לחנון זוכה חנון אלא

דאתי ועתה תנאי כיון רבינו והזכיר ירושה, בתורת זוכה שהכל להכי נן

רמז  רבינו מוסיף גמורה מתנה שהכל אמיתית ידיעה שידע לזה

המדרש, בהמשך זה את ע"ד ויחן המדרש ענין י"ל רמז פי על ואפשר
מבעוד  תחומין וקבע חמה דמדומי עם שבת בערב נכנס העיר, פני
והיינו  אלפין ב' הוא והרמז אמה אלפים הוא שבת דתחום שנודע יום
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וזה  טובים. וחסדים רבים לרחמים וזוכה הכל נמתק הזאת אמיתות ידיעה

שמורה  כנודע אלקים שם כמספר פ"ו גמעריא ר"ת "העיר "פני "את ויחן

חן. שאין חנם מתנת הוא שכ"ז האמיתית שיודע ויחן ע"י דין מדת על

לטובה. הכל ולהפוך והמקטריגים הדינים ולבטל לחנון זוכה חנון אלא

דאתי ועתה תנאי כיון רבינו והזכיר ירושה, בתורת זוכה שהכל להכי נן

רמז  רבינו מוסיף גמורה מתנה שהכל אמיתית ידיעה שידע לזה

המדרש, בהמשך זה את ע"ד ויחן המדרש ענין י"ל רמז פי על ואפשר
מבעוד  תחומין וקבע חמה דמדומי עם שבת בערב נכנס העיר, פני
והיינו  אלפין ב' הוא והרמז אמה אלפים הוא שבת דתחום שנודע יום
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בראשית  פ' לעיל ע' - ראשית ב' בראשית זוהר התקוני שכתב כמו
בזה ראשית,שהארכנו ב ' על מורה אלפין וב' ראשית, על מורה דאלף

והשני  ועוון חטא מכל וצח נקי דרכו בראשית הוא שאז כשנולד האחד

הוולדו. כביום נקי להיות חוזר שאז תשובה על 1כשעושה מבאר כאן אמנם

בהאל"ף. תמיד אוחז שהוא לדעת אדם שצריך אחר, דרך

כשמתגבר ועתה גם כי ידיעה בדרך כאן שנתבאר מה כל לומר חוזר

אכן  דראוי רבינו לנו אומר באמונה, להתחזק מקום יש החשכות

להויה, קודם העדר שיהיה בהכרח כי החשיכה בגודל בערש"ק להתבונן

יתבונן  ש"ק, לקדושת לכנוס האדם שמתחיל שמקודם הוא והענין
הכנתו  ומיעוט המעשה ימי מששת תהלוכותיו כל לבו אל וישם
בהאל"ף  עוד עומד שהוא וידע ויראה ש"ק, קדושת יקרת לעומת
ומרוממות  הקודש מעבודת קצת אפילו לידע כלל עוד התחיל שלא

בבחינת השי"ת. זה הרי ממש, אין שהוא שיודע הזאת ההכנעה ידי על כי

מוכרח  חדשה התחדשות כל שלפני לעיל שנתבאר וכמו להויה קודם העדר

הקודם. המצב של גמור ביטול קודש 1שיהיה שבת לקדושת שנכנס ומי

_______________________
ב'יד. - "בראשית זוהר התקוני דברי על זי"ע. זצללה"ה אאמו"ר קדושת דברי "עפ"י וז"ל

על  אלול חודש בכל התקיעות כוונת ר"ה) (הלכות הקדוש השל"ה דברי עפ"י ראשית",
כך  ואחר ישר. האדם את אלקים עשה לאשר רמז הוא הראשונה התקיעה הוא פשוט פי
יש  כן הגוף חולי שיש וכמו דרכו. ומעוות האדם חוטא כאשר רמז תרועה. שברים הוא
ח"ו  והגיע לחטוא יוסיף וכאשר גנח. גנוחי הוא וזה הנפש. בחולי ונחלה הנפש חולי
אם  כן פי על אף ר"ל. המתים על שמיללין כדרך יליל ילולי בחי' היא וזה מות. לשערי
ורפא  ד' אל ושב הפגם, מגיע כמה ועד חטא. מי ולפני ופשעיו. מרדיו רוב לבו על משים
ישרים  פירוש היא וזה אחרונה. תקיעה רמז היא וזה הולדו. כיום חדשה ברי' ונעשה לו.
ע"כ  ושב, שחטא לאחר וישר שחטא. קודם ישרים. ב' נבראו ה' שבחסדי היינו ד'. דרכי
כאשר  הראשון היינו ראשית. ב' הוא וזה לעניננו. הנחוץ לשון בשינוי הק' השל"ה דברי
כקטן  ראשית בחי' נעשה לבו בכל לד' ושב וחטא דרכו העוה כאשר ואח"כ נולד. אדם
זה  בם. ילכו אשר לצדיקים ה' דרכי ישרים שני כי הקדוש בשל"ה הפירוש ואולי שנולד.
תשובה  ידי על כן פי על אף ח"ו. בם יכשלו אשר לפושעים הוא השני וישר א'. ישר הוא

עכ"ל. ישר". נעשה
רבי טו. הרבי כמו"ש הוא  והענין וז"ל והענין ד"ה וישב פרשת סוף ישראל ישמח ראה

חזר  שנטמאו תרומה שתילי פ"ט) (תרומות חכז"ל מאמרי על מניקלשבורג שמעלקי

מזלאטשוב אוהב המגיד כא ישראל דברי

בנפשו  ידמה ואל האמיתית. ומצבו מקומו עוד ולזכור לידע צריך
המעלה. ברום לעלות זוכה ומצוות בתורה פעלו ורב הכנתו שמצד
לקבל  הוא יכול לא אזי השבת לקדושת זכה וזכויותיו שמכוחו חושב דכאשר

היא  בשבת המאירה יעקב של הפנימית הנקודה כי השבת, קדושת את באמת

שלא  האמת נקודת לו כשמאיר דווקא לזכות יכול זו ולנקודה האמת, נקודת

מעצמו  לקדושה מגביהו ,1זכה העצומים וחסדיו רחמיו ברוב הקב"ה רק

_______________________
שתלו  ואם הארץ, מן ומקורה עיקרה ההוא זרע שהגרעין הוא הענין מלטמא. טהרו ושתלן
קרקע  אגב בטלה הארץ היא למקורה אותה בהדבק ההוא הזריעה בכח הנה שנטמאה אחר
מכף  מלוכלך שהוא איך המר מצבו לבו אל כשמשים  הבע"ת כן טומאתה, ממנה ופרח
ונפשו  ישראל, להכלל הביטול בתכלית עצמו ומבטל ושפל נכנע נעשה ראשו, ועד רגלו
דידוע  ד' עד ישראל שובה וז"ש טומאתו, ממנו פרח אז ההיולי, כח שנעשה עד לכל כעפר
עונותיו, בטומאת נטמאת לעוה"ז ובבואה הכבוד כסא מתוך נחצבת ישראל של נשמתן
שאחז"ל  וזה העיקרא. הטהרה והיא מחצבתה למקום החזירה השלימה תשובתו כח וע"י
ארוכה  לה מעלה היא התשובה כח עם הכבוד כסא עד שמגעת תשובה גדולה פ"ו) (יומא
אביה  אל להשיבה למען חיים מלך פני באור ולדבקה מטומאתה לטהר לתחלואתה ומרפא
עמך  כי החיות למקור דבוק נעשה האמיתית הכנעתו כח שע"י למקומה . החוזרת כזריעה
ופותח  עומד בנך שבן חייך הקב"ה לו שאמר וזה בטהרה, נשמתו את ומחי' חיים מקור
בתחילה  שעיקר קודש, עם עדת לזרע תשובה דרך ויורה שיזהיר היינו תחילה בתשובה
ומביא  אלקיך, ד' עד ישראל שובה שנאמר ישראל, להכלל עצמו ולבטל ושפל נכנע להיות
שע"י  ר"ל דין, מרחמים שנעשה עד קטגוריא, סנגוריא שנעשה עד הפסיקתא בשם רש"י
גבה  כל ה' תועבות וההיפוך והמקטריגים הדינים כל ומכרית מבטל הוא האמיתית הכנעתו

לב.
מנועם טז. מופלא אור ביקרו יופיע כאשר נודע הנה וז"ל, ויקהל פרשת ישראל ישמח ראה

דאתי  עלמא מעין היא ש"ק כנודע אמת, קדושת אור בעולם ומאיר מתנוצץ ש"ק קדושת
האדם  דימה המעשה ימי ובששת לאמת, יותר נתקרב וממילא (מקץ) הזוה"ק כמו"ש
ואף  רוחניות, בעניני והן גשמיות בעניני הן הזה החיל לו עשה ידו ועוצם שכחו בנפשו
מהבוב"ה, וסיוע בעזר שהיא להם דימה ה' ברוממות ומתבוננים היודעים ה' עם שרידי
היא  הכל שבאדם חושים וחמשה ותנועותיו ומחשבותיו כוחותיו שכל  לדעת צריך ובאמת
לעשות  יכול לא הבוב"ה וחיות כח שפעו ומבלעדי לך, נתנו ומידך הכל ממך כי ע"ד מד'
בחינתו  לפי וכאו"א ישראל, ללבות עליון אור קדושת ומאיר שופע ובש"ק תנועה, שום
בזכרונו  ונחקק אמתי לדעת וזוכה ראש. למעלה עד הש"ק קדושת מרגיש שונות בהדרגות
ונעשה  הויות כל המהוה הוא כי ה' ברוממות ומאמין הגדול מתהדו היא הכל כי באמת

ושפל. נכנע מזה
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בראשית  פ' לעיל ע' - ראשית ב' בראשית זוהר התקוני שכתב כמו
בזה ראשית,שהארכנו ב ' על מורה אלפין וב' ראשית, על מורה דאלף

והשני  ועוון חטא מכל וצח נקי דרכו בראשית הוא שאז כשנולד האחד

הוולדו. כביום נקי להיות חוזר שאז תשובה על 1כשעושה מבאר כאן אמנם

בהאל"ף. תמיד אוחז שהוא לדעת אדם שצריך אחר, דרך

כשמתגבר ועתה גם כי ידיעה בדרך כאן שנתבאר מה כל לומר חוזר

אכן  דראוי רבינו לנו אומר באמונה, להתחזק מקום יש החשכות

להויה, קודם העדר שיהיה בהכרח כי החשיכה בגודל בערש"ק להתבונן

יתבונן  ש"ק, לקדושת לכנוס האדם שמתחיל שמקודם הוא והענין
הכנתו  ומיעוט המעשה ימי מששת תהלוכותיו כל לבו אל וישם
בהאל"ף  עוד עומד שהוא וידע ויראה ש"ק, קדושת יקרת לעומת
ומרוממות  הקודש מעבודת קצת אפילו לידע כלל עוד התחיל שלא

בבחינת השי"ת. זה הרי ממש, אין שהוא שיודע הזאת ההכנעה ידי על כי

מוכרח  חדשה התחדשות כל שלפני לעיל שנתבאר וכמו להויה קודם העדר

הקודם. המצב של גמור ביטול קודש 1שיהיה שבת לקדושת שנכנס ומי

_______________________
ב'יד. - "בראשית זוהר התקוני דברי על זי"ע. זצללה"ה אאמו"ר קדושת דברי "עפ"י וז"ל

על  אלול חודש בכל התקיעות כוונת ר"ה) (הלכות הקדוש השל"ה דברי עפ"י ראשית",
כך  ואחר ישר. האדם את אלקים עשה לאשר רמז הוא הראשונה התקיעה הוא פשוט פי
יש  כן הגוף חולי שיש וכמו דרכו. ומעוות האדם חוטא כאשר רמז תרועה. שברים הוא
ח"ו  והגיע לחטוא יוסיף וכאשר גנח. גנוחי הוא וזה הנפש. בחולי ונחלה הנפש חולי
אם  כן פי על אף ר"ל. המתים על שמיללין כדרך יליל ילולי בחי' היא וזה מות. לשערי
ורפא  ד' אל ושב הפגם, מגיע כמה ועד חטא. מי ולפני ופשעיו. מרדיו רוב לבו על משים
ישרים  פירוש היא וזה אחרונה. תקיעה רמז היא וזה הולדו. כיום חדשה ברי' ונעשה לו.
ע"כ  ושב, שחטא לאחר וישר שחטא. קודם ישרים. ב' נבראו ה' שבחסדי היינו ד'. דרכי
כאשר  הראשון היינו ראשית. ב' הוא וזה לעניננו. הנחוץ לשון בשינוי הק' השל"ה דברי
כקטן  ראשית בחי' נעשה לבו בכל לד' ושב וחטא דרכו העוה כאשר ואח"כ נולד. אדם
זה  בם. ילכו אשר לצדיקים ה' דרכי ישרים שני כי הקדוש בשל"ה הפירוש ואולי שנולד.
תשובה  ידי על כן פי על אף ח"ו. בם יכשלו אשר לפושעים הוא השני וישר א'. ישר הוא

עכ"ל. ישר". נעשה
רבי טו. הרבי כמו"ש הוא  והענין וז"ל והענין ד"ה וישב פרשת סוף ישראל ישמח ראה

חזר  שנטמאו תרומה שתילי פ"ט) (תרומות חכז"ל מאמרי על מניקלשבורג שמעלקי

מזלאטשוב אוהב המגיד כא ישראל דברי

בנפשו  ידמה ואל האמיתית. ומצבו מקומו עוד ולזכור לידע צריך
המעלה. ברום לעלות זוכה ומצוות בתורה פעלו ורב הכנתו שמצד
לקבל  הוא יכול לא אזי השבת לקדושת זכה וזכויותיו שמכוחו חושב דכאשר

היא  בשבת המאירה יעקב של הפנימית הנקודה כי השבת, קדושת את באמת

שלא  האמת נקודת לו כשמאיר דווקא לזכות יכול זו ולנקודה האמת, נקודת

מעצמו  לקדושה מגביהו ,1זכה העצומים וחסדיו רחמיו ברוב הקב"ה רק

_______________________
שתלו  ואם הארץ, מן ומקורה עיקרה ההוא זרע שהגרעין הוא הענין מלטמא. טהרו ושתלן
קרקע  אגב בטלה הארץ היא למקורה אותה בהדבק ההוא הזריעה בכח הנה שנטמאה אחר
מכף  מלוכלך שהוא איך המר מצבו לבו אל כשמשים  הבע"ת כן טומאתה, ממנה ופרח
ונפשו  ישראל, להכלל הביטול בתכלית עצמו ומבטל ושפל נכנע נעשה ראשו, ועד רגלו
דידוע  ד' עד ישראל שובה וז"ש טומאתו, ממנו פרח אז ההיולי, כח שנעשה עד לכל כעפר
עונותיו, בטומאת נטמאת לעוה"ז ובבואה הכבוד כסא מתוך נחצבת ישראל של נשמתן
שאחז"ל  וזה העיקרא. הטהרה והיא מחצבתה למקום החזירה השלימה תשובתו כח וע"י
ארוכה  לה מעלה היא התשובה כח עם הכבוד כסא עד שמגעת תשובה גדולה פ"ו) (יומא
אביה  אל להשיבה למען חיים מלך פני באור ולדבקה מטומאתה לטהר לתחלואתה ומרפא
עמך  כי החיות למקור דבוק נעשה האמיתית הכנעתו כח שע"י למקומה . החוזרת כזריעה
ופותח  עומד בנך שבן חייך הקב"ה לו שאמר וזה בטהרה, נשמתו את ומחי' חיים מקור
בתחילה  שעיקר קודש, עם עדת לזרע תשובה דרך ויורה שיזהיר היינו תחילה בתשובה
ומביא  אלקיך, ד' עד ישראל שובה שנאמר ישראל, להכלל עצמו ולבטל ושפל נכנע להיות
שע"י  ר"ל דין, מרחמים שנעשה עד קטגוריא, סנגוריא שנעשה עד הפסיקתא בשם רש"י
גבה  כל ה' תועבות וההיפוך והמקטריגים הדינים כל ומכרית מבטל הוא האמיתית הכנעתו

לב.
מנועם טז. מופלא אור ביקרו יופיע כאשר נודע הנה וז"ל, ויקהל פרשת ישראל ישמח ראה

דאתי  עלמא מעין היא ש"ק כנודע אמת, קדושת אור בעולם ומאיר מתנוצץ ש"ק קדושת
האדם  דימה המעשה ימי ובששת לאמת, יותר נתקרב וממילא (מקץ) הזוה"ק כמו"ש
ואף  רוחניות, בעניני והן גשמיות בעניני הן הזה החיל לו עשה ידו ועוצם שכחו בנפשו
מהבוב"ה, וסיוע בעזר שהיא להם דימה ה' ברוממות ומתבוננים היודעים ה' עם שרידי
היא  הכל שבאדם חושים וחמשה ותנועותיו ומחשבותיו כוחותיו שכל  לדעת צריך ובאמת
לעשות  יכול לא הבוב"ה וחיות כח שפעו ומבלעדי לך, נתנו ומידך הכל ממך כי ע"ד מד'
בחינתו  לפי וכאו"א ישראל, ללבות עליון אור קדושת ומאיר שופע ובש"ק תנועה, שום
בזכרונו  ונחקק אמתי לדעת וזוכה ראש. למעלה עד הש"ק קדושת מרגיש שונות בהדרגות
ונעשה  הויות כל המהוה הוא כי ה' ברוממות ומאמין הגדול מתהדו היא הכל כי באמת

ושפל. נכנע מזה
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מעלה למעלה דלעילא,ומנשאו עוד באתערותא עצמו מצד והוא
הראשון ומצבו התעוררות במקומו עין כהרף יתברך השם ממנו יקח שלו

הראשון. למקומו ויפול ישוב אזי במתנה לו שבאה זו

בתוה"קוזהו כט)שנאמר טז, כו',(שמות הבּ ת לכם נתן ּכ י-ה' ראוּ 
היינו  הביעי, בּ יּ וֹ ם מּמ קמוֹ  איׁש  אל-יצא ּת חּת יו איׁש  ׁש בוּ 
ממקומו  עוד יצא שלא לידע צריך ש"ק, לקדושת שנכנס אף
דלותו. מאשפות ומרוממו מנשאו הקב"ה רק הראשונה, ומדריגתו

ע"ה המלך שלמה שאמר ד)וזהו י , עליָך (בקהלת ּת עלה הּמ וֹ ׁש ל רוּ ח אם
אל-ּת נּ ח במי מקוֹ מָך  דמיירי במדרש ופירשו גּ דוֹ לים, חטאים ינּ יח מרּפ א כּ י 

לו  נתנו שמשלו וחושב לגדולה ה',1שעלה עבודת ע "ד לעניננו מפרש וכן ,

כח  מכח רק הראשון, ומעמד במצב אתה עצמך מצד באמת כי
כהנ"ל. זה לכל זכית אמונה

רבים ובכח לרחמים וזוכה הכל נמתק הזאת אמיתות ידיעה
טובים עושה וחסדים כשאדם כי הק' מהבעש"ט שאיתא וכמו

הדינים. כל מעליו מתבטלים אזי ואפס אין "העיר עצמו "פני "את ויחן וזה
דין  מדת על שמורה כנודע אלקים, שם כמספר פ"ו גמטריא ר"ת
אלא  חן שאין חנם, מתנת הוא זה שכל האמיתית שיודע ויחן ידי על

חינם,חנון מתנת ולהפוך מלשון והמקטריגים הדינים ולבטל לחנון זוכה
לטובה. הכל

_______________________
ממשלה,יז. לך באתה כי - תנח אל מקומך עליך תעלה המושל רוח אם י, קהלת רבה מדרש

לדורו. וחטאת לעולמו מיתה גורם ענוותנותו המניח שכל ללמדך ענוותנותך, מדת תנח אל


